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Financiën 2020

Spaartegoed 2019 €     8.000,00

(Jaar) Budget 2020 €   45.000,00

Bijdrage “Post Variabel” €     6.200,00

Sub - Totaal €   59.200,00

Uitgegeven  / Besteed 2020 €   59.172,29

Over €          27,71

• Het kleinste toegewezen bijdrage bedraagt € 125,- (aanschaf kerstboom); 

de grootste bijdrage: € 8.700,- (bijdrage Smiley)

• Ten opzichte van 2019 is het aantal aanvragen gezakt van 71 naar 47

• (Oorzaak hiervan is mede de Corona crisis, waardoor de meest aanvragen 

op het sociale vlak, buurtfeesten/kerstbijeenkomsten, niet zijn door gegaan.

• Ook door de aanschaf van verschillende Fairybell kerstbomen de 

afgelopen jaren, zijn er veel minder aanvragen voor kerstbomen)



Aandachtspunten

• Wij vinden de website‘Jij maakt de Buurt’  van de gemeente waar de 

aanvragen worden ingediend, nog steeds niet gebruikers vriendelijk, 

ook komen de aanvragen nog steeds niet rechtstreeks bij de 

werkgroep terecht.

• De afstemming  met het stadsdeelmanagement, stadsdeelbeheer en  

andere belanghebbenden in de wijk over wijkbudgetten verloopt prima. 

Ook het betrekken van de bewoners bij de uitvoering van de 

aanvragen verloopt goed en zonder problemen.

• Ook dit jaar moeten we constateren dat de diverse aanvragen  veel al 

afkomstig zijn uit de delen NO / NW.  Doelstelling is nog steeds te 

proberen hier een kentering in te krijgen, mede door de medewerking 

van de wijkcoach en Sven.

• Steeds vaker worden we geconfronteerd met speelplekken waar de 

toestellen aan vervanging toe zijn, ondanks de bezuinigingen van de 

gemeente hierop en de hoge kosten drukt dit zwaar op ons budget.



Aanvragen 2020 

Totaal ingediende aanvragen : 48
• Toegekend : 36
• Afgewezen: 1
• Ingetrokken door bewoners : 8
• Doorgeschoven naar 2021: 3
• Oud van 2018 1 

Categorie Aantal aanvragen

Bijdrage buurtfeest / Aanschaf Kerstboom 16  

Leefbaarheid; aanpassen leefomgeving  6

Speelplekken 3  

Jeugdactiviteiten 3

Activiteiten voor ouderen 0

Algemeen (Bijdragen Huur / Aanschaf Mat etc. etc.)  8

Veiligheid 0

Afgewezen / Terug getrokken / Doorgeschoven 12



Verdeling aanvragen op basis
van de verschillende categorieën



Bijdrage Buurtfeest / Aanschaf Kerstboom / Artikelen 3869,12

Leefbaarheid; aanpassen leefomgeving 7284,57

Speelplekken 16.000,00

Jeugdactiviteiten 13.913,00

Activiteiten voor ouderen 0

Algemeen 10.105,60

Veiligheid 0

Totaal 51.172,29

Toegewezen bedragen: 
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Stroinkslanden Noordwest (K-landen) 20

Stroinkslanden Noordoost (V-landen) 9

Stroinkslanden Zuidwest (H-landen) 6

Stroinkslanden Zuidoost (B / H-landen) 0

Aanvragen Wijk Algemeen belang 13

Verdeling aanvragen
Wijk-delen (aantallen)



Verdeling aanvragen
Wijk-delen

Noordwest (K-
landen); 20

Stroinkslanden 
Noordoost (V-

landen); 9

Stroinkslanden 
Zuidwest (H-landen); 

6

Stroinkslanden 
Zuidoost (B/H-

landen; 0

Aanvragen die een 
meer algemeen 

belang dienen; 13



• Herinrichten Speelplekken

• Verfraaiing Buurt / Groen

• Buurtkrant de Stroinkslander

• Huiswerk begeleiding

• Activiteiten Smiley Veld

• Saamhorigheid (buurt) bijeenkomsten

• Plaatsing Buurt preventieborden

• Jeugd en Ouder Activiteiten

Voorbeelden van Toewijzingen



Afronding

Vragen?
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